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Vidékfejlesztési Program a kistelepülési földhasználat kapcsán
A Vidékfejlesztési Program kiemelt célcsoportja az aktív mezőgazdasági termelők, ugyanakkor melléjük
beemelődik a szakképzésben, szaktanácsadásban vagy kutatásban érdekelt szervezetek is.
Újdonság azonban, hogy megjelenik a kedvezményezettek összefogása. Lehet pályázó termelők csoportja,
konzorciuma vagy több szereplő közösen létrehozott más jogi formája.
Főbb pályázati lehetőségek és témakörök:
1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
A) célterület: Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést
célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.
B) célterület: Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-hatékonyságot
célzó fejlesztések támogatása.
C) célterület: Célja az operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások
támogatása.
D) célterület: Célja a megalakuló Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok jóváhagyott üzleti terv alapján a
csoport tagjaiként együttműködő gazdálkodók gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemek finanszírozása.
A támogatás típusa nem térítendő tőkejuttatás, kamattámogatás.
Kedvezményezett: Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, Mezőgazdasági termelő,
illetve az előzőek szerinti jogosultak csoportjai. (Eltérő támogatási intenzitás és összeg)
2. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Meglévő termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálása, fejlesztése, a piaci igények alapján a termékszerkezet
korszerűsítése és változatosabbá tétele, megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek
előállítása, a termelési mód korszerűsítése, környezethatékonyság növelése, magasabb hozzáadott értékű termék
előállítása, jövedelemszerzés és foglalkoztatás erősítése.
A támogatás típusa: Vissza nem térítendő átalány jellegű tőkejuttatás
Kedvezményezett: legfeljebb mikro- és/vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, akinek, vagy
amelynek a mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 STÉ értéket.
Igényelhető támogatás: 15 000 € 5 évre.
3. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése
A művelet a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy már működő nem mezőgazdasági
tevékenységeinek továbbfejlesztésével a gazdasági több lábon állás erősítését célozza.
Támogatható többek között a termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges
műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák
kialakítása, fejlesztése.
Kedvezményezett: Vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, ill.
konzorciumaik.
Támogatható költségek: épület vagy építmény építése, felújítása vagy fejlesztése; ingatlan vásárlása; új vagy használt
gépek és berendezések vásárlása; általános költségek; immateriális beruházások.
Támogatási összeg maximum 100 000 €, a maximális alaptámogatási intenzitás 50%; szociális szövetkezet esetében
70%.
4. Termelői csoport és termelői szervezetek
A támogatás célja a termelői csoportok megalakulásának ösztönzése, és ezáltal a vidéki munkahelyteremtés, a
termelők jövedelempozíciójának stabilizálása.
Vissza nem térítendő, az elismerést követő 5 éven keresztül igénybe vehető, az értékesítés (forgalom) alapján
számított átalányösszegű támogatás.
Közvetlen kedvezményezettek az elismerésben részesített termelői csoport, vagy termelői szervezet (2014. január 1.
után alakult).
Közvetett kedvezményezettek a termelői csoportban vagy termelői szervezetben részt vevő mezőgazdasági termelő
és/vagy értékesítő.
Átalány támogatás max. 100 000 €.

5. Agrár-Innovációs Operatív csoport
Az együttműködésen alapuló fejlesztések célkitűzései az EU-s innovációs közösségbe való bekapcsolódásra vagy
nemzetközi együttműködésben való részvételre is alkalmas újdonság kifejlesztése kell legyen. A projektek innovációs
tartalma lehet: termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási,
erdőgazdálkodási szektorban. A projekt eredményének a gazdálkodók széles köre számára is alkalmazhatónak vagyis szabadon felhasználhatónak kell lennie.
Amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkező szervezetet alakít, a kedvezményezett ez a szervezet.
Amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezetet (konzorcium), ez esetben a kedvezményezett az
együttműködési megállapodásban kijelölt tag (konzorciumot vezető szervezet). Min 5 termelő, min 1 K+F-ben érintett
szervezet.
A támogatás mértéke: 100% - beruházási költségek esetében előleg igényelhető.
A projekt tervezhető időtartama 2-4 év (erdőgazdálkodás esetén 5 év).
6. Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködés, beleértve a turisztikai együttműködéseket
A művelet célja a vidéki gazdaság mikro- és kisvállalkozásai és egyéb helyi szereplői között olyan együttműködések
létrehozása és működtetése, melyek méretgazdaságos gazdasági egységek kialakulását eredményezik, elsősorban a
helyi gazdasági térben. Támogatható többek között a helyi gazdaság bármely nem mezőgazdasági termelési
szektorában létrejövő együttműködés (élelmiszer és nem élelmiszer egyaránt), amely tartalmazhat közös
termékfejlesztést, közös feldolgozói kapacitások megtervezését és kialakítás, összehangolt turisztikai szolgáltatásfejlesztése.
Az együttműködés akkor támogatható, ha annak konkrét outputja/eredménye keletkezik, a korábbitól eltérő gyakorlat,
folyamat, termék, szolgáltatás jön létre. Csak olyan együttműködések támogathatók, amelyek általuk eddig együttesen
nem végzett, új tevékenységbe kezdenek;
Támogatás formája: vissza nem térítendő tőkejuttatás - beruházási költségek esetében előleg igényelhető. Támogatás
mértéke 90 %. Összege max. 25 000 €
7. Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
A REL együttműködési csoport összetétele: legalább 5, mikrovállakozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő, és
egy „piacszervező”, azaz megfelelő kapacitással rendelkező non-profit szervező által konzorciumi formában
létrehozott együttműködés, amelyben a résztvevők a rövid ellátási lánc kialakítása és működtetése érdekében
végeznek a Vidékfejlesztési Program REL tematikus alprogramjában meghatározott intézkedéseknek megfelelő
tevékenységeket.
Támogatás formája: vissza nem térítendő tőkejuttatás - előleg igénybevétele a beruházási költségek esetében.
Kedvezményezett: Mezőgazdasági termelők és csoportjaik, non-profit vállalkozás (piacszervező).
Támogatási összeg: 300 000 €.
8. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
Az együttműködés alapja mezőgazdasági tevékenység, ezért legalább egy mezőgazdasági termelő vagy termelők
csoportja a tagja. A már működő mezőgazdasági tevékenységre épülnek az együttműködés segítségével szervezett,
főként a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjai számára (bevonandó célcsoport) hasznos, a bevonásukon alapuló
segítő, szemléletformáló stb. szolgáltatások.
Az együttműködés résztvevői: a gazdálkodó és az a célcsoport (vagy annak szervezetei), amelyre a szolgáltatások
irányulnak, valamint a célcsoport speciális szükségleteit szolgáló szakemberek (intézményei). A közösség által
támogatott mezőgazdaság keretében a hátrányos helyzetű csoportok integrációján túli cél az ilyen módon előállított
termékek és a fogyasztók önszerveződő csoportosulásának szervezése, a fogyasztók és termelők közötti
együttműködések kialakítása által az együttműködés fenntarthatóságának előmozdítása is.
A csoport összetétele: legalább 2 tagból áll, amelyből legalább egy tag mezőgazdasági mikrovállakozás vagy
gazdálkodó magánszemély, és legalább egy másik tag a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló
szakemberek (intézményei).
Támogatás formája: vissza nem térítendő tőkejuttatás - beruházási költségek esetében előleg igényelhető. 3 éves
folyamat támogatható.

